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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Pustaka 

1. Strategi Operasi 

Strategi Operasi hendaknya bukan sekedar wadah menghasilkan 

produk dan jasa perusahaan, tetapi juga memberikan kekuatan kompetitif 

bagi dunia bisnis. Seperti dikatakan sebelumnya, realisasi ini didorong 

oleh semakin bertambahnya persaingan dari mancanegara, kebutuhan 

untuk peningkatan produktivitas, dan peningkatan permintaan akan 

kualitas.  

Strategi organisasi yang dikenal sebagai strategi bisnis 

memberikan informasi yang di perlukan untuk merancang suatu sistem 

produksi untuk perusahaan guna mencapai tujuannya. Strategi juga 

memberikan informasi untuk semua fungsi lain di dalam organisasi untuk 

mendukung sistem produksi dalam menjalankan tugasnya. Strategi operasi 

dan strategi manufaktur mendefinisikan competitive priorities sebagai 

kemampuan strategis yang dapat membantu perusahaan untuk 

menciptakan, mengembangkan dan mempertahankan keunggulan 

kompetitif yang dikaitkan dengan tuntutan pasar di mana perusahaan 

bersaing. Sebagian ahli menawarkan empat aspek yang dapat dijadikan 

sebagai kriteria pengukuran competitive priorities, yaitu quality, cost, 

delivery, flexibility. 
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a) Biaya 

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu 

proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar 

yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Menurut 

Carter (2009:30), mendefinisikan biaya sebagai suatu nilai tukar, 

pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan 

manfaat. 

Menurut Hansen dan Mowen (2003), klasifikasi biaya produksi 

menurut fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur adalah biaya-biaya 

yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku 

menjadi barang jadi. Terdiri dari direct material cost, direct labor cost, 

manufacturing overhead cost. 

b) Kualitas 

Menurut Lovelock (2008) kualitas adalah tingkat mutu yang 

diharapkan, dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen.Strategi kualitas menyebabkan 

setiap perusahaan berpikir tentang para pesaing untuk berusaha 

meningkatkan kualitas produk/jasa. Kualitas produk yang baik bukan saja 

diinginkan konsumen karena tahan lama dan kuat, tetapi juga keunggulan 

yang diharapkan oleh pihak perusahaan. 

Menurut Goetsch dan Davis (2003) kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 



9 

 

 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Ketidakpuasan 

pelanggan biasanya disebabkan adanya cacat pada produk, karena cacat 

produk adalah hal yang mudah dilihat pertama kali saat pelanggan 

membeli produk tersebut. Cacat pada produk mengakibatkan 

berkurangnya nilai kualitas, sehingga dapat mempengaruhi penentuan 

pembelian produk oleh pelangggan yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi volume penjualan dan profit margin yang diharapkan.  

Keandalan (Realibility) berarti kemungkinan kecil produk akan 

mengalami kerusakan atau gagal pakai.Keandalan adalah probabilitas 

bahwa kinerja suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang 

diinginkan tanpa ada kegagalan di bawah kondisi tertentu untuk periode 

waktu tertentu (Yang G., 2007). Sertifikasi terhadap kualitas produk 

bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjamin 

kualitas produk dan proses, meningkatkan produktivitas dan pasar, 

meningkatkan kinerja karyawan serta meningkatkan citra perusahaan.  

Alasan mengapa perusahaan memerlukan sertifikasi adalah untuk 

memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen mutu yang 

sangat baik dan kemudian dapat mengkonfirmasikanhal ini kepada 

pelanggan mereka, termasuk juga memastikan kepada pemasok bahwa 

produksi senantiasa mengikuti standar yang baik. Kualitas produk 

dibentuk dari beberapa indikator seperti kemudahan penggunaan, daya 

tahan, kejelasan fungsi, keragaman ukuran produk, dan lain-lain 

(Zeithalm, 1988). (Irawan, 2002) menyatakan bahwa bagi konsumen, 
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kualitas memiliki berbagai dimensi.Terdapat beberapa indikator yang 

perlu diperhatikan produsen untuk memenangkan hati konsumen.  

Indikator pertama adalah kinerja (performance). Kinerja 

merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu produk dibeli. Biasanya 

performance menjadi pertimbangan pertama dalam membeli suatu produk. 

Konsumen akan sangat kecewa apabila harapan mereka dari dimensi ini 

tidak terpenuhi. Setiap produk memiliki performance yang berbeda-beda 

bergantung pada functional value yang dijanjikan oleh perusahaan.  

Indikator kedua adalah daya tahan (durability). Indikator ini 

berkaitan dengan seberapa lama produk dapat terus digunakan selama 

jangka waktu tertentu. Tentunya dengan pola penggunaan dan perawatan 

yang masuk akal atau rasional.Produk yang awet akan dipresepsikan lebih 

berkualitas dibandingkan produk yang cepet habis atau cepat diganti.  

Indikator yang terakhir adalah keandalan produk. Keandalan 

produk merupakan peluang suatu produk dari kegagalan saat menjalankan 

fungsinya. Keandalan berbeda dengan kinerja. Suatu produk dikatakan 

memiliki keandalan yang tinggi apabila dalam penggunaanya sedikit 

mengalami kegagalan. 

c) Pengiriman 

Pengiriman mengacu pada kemampuan operasi untuk memenuhi 

permintaan penyerahan produk atau jasa kepada pelanggan secara 

konsisten. Begitu banyak aktivitas dilakukan untuk membuat, 
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memproduksi, menjual, dan menyampaikan (delivery) sebuah produk atau 

layanan merupakan unit dasar dari keunggulan kompetitif. Pengangkutan 

dalam arti ekonomi adalah merupakan jasa yang dapat menaikkan arti dan 

nilai dari suatu barang. Dengan adanya pengangkutan berarti akan 

memberikan kegunaan tempat atau place utility bagi barang-barang, juga 

dapat menciptakan kegunaan waktu time utility di mana barang-barang itu 

secara cepat beralih ke tempat lain. 

Keandalan (reliability) meliputi kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan.Leong, et al. (1990) mendefinisikan strategi pengiriman 

sebagai kemampuan pengiriman (dengan memenuhi jadwal pengiriman 

maupun janji pengiriman) dan kecepatan pengiriman (bertindak cepat atas 

pemesanan konsumen).  

Pengukuran kinerja pengiriman menekankan pada aktifitas yang 

memfokuskan pada peningkatan reliabilitas pengiriman misalnya 

pengiriman yang tepat waktu, akurasi dalam status persediaan, dan waktu 

tunggu pengiriman. Konsumen pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan 

baiknya kualitas produk, tetapi juga mengharapkan adanya pelayanan 

pasca jual yang baik. 

d) Fleksibilitas 

Perusahaan harus mempunyai kemampuan merespon berbagai 

perubahan secara efisien. Kemampuan respon perusahaan tersebut 
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diantaranya adalah kemampuan memproduksi banyak produk yang 

berbeda, memperpendek life cycles produk, dan melakukan produksi 

secara efektif. Kemampuan respon perusahaan ini akan dapat dicapai oleh 

perusahaan dengan menerapkan fleksibilitas manufaktur. 

Fleksibilitas manufaktur merupakan kemampuan perusahaan untuk 

merespon secara efektif perubahan yang terjadi, baik yang terjadi di 

internal (operasi) perusahaan, maupun di eksternal lingkungan perusahaan 

(Gerwin, 1993). Sedangkan menurut Upton,1995 beberapa dimensi 

fleksibilitas manufaktur , yaitu: 

1) Volume flexibility  yaitu mempresentasikan kemampuan 

mengubah level output proses produksi. 

2) Variety flexibility, mempresentasikan kemampuan untuk 

memproduksi jumlah dari produk yang berbeda dan 

memperkenalkan produk baru. 

3) Process flexibility, mempresentasikan kemampuan system untuk 

menyesuaikan dan mengakomodasi perubahan gangguan dari 

proses manufaktur. Contoh perubahan gangguan didalam area 

kerja, mesin rusak, perubahan dari jadual produksi atau urutan 

kerja.  

4) Material handling flexibility, mempresentasikan kemampuan 

proses material handling untuk mengefektifkan pengiriman 

material dari proses manufaktur dan posisi material/part. 
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Strategi Operasi adalah sekumpulan pilihan dasar atau kritis 

mengenai tujuan dan cara dari bisnis. (Child, 2008). Strategi Operasi 

memperhatikan arah jangka panjang dan cakupan organisasi. Strategi 

Operasi juga memperhatikan posisi organisasi itu sendiri dengan 

memperhatikan lingkungan dan  keunggulan kompetitif, yang 

berkelanjutan sepanjang waktu, tidak dengan manuver teknis, tetapi 

dengan menggunakan perspektif jangka panjang (Faulkner dan Johnson, 

2008) 

a. Isu dalam Strategi Operasi : 

1. Perkenalan 

a) Desain dan pengembangan produk sangat penting 

b) Perubahan produk dan proses perubahan desain 

c) Kelebihan kapasitas 

d) Proses produksi pendek  

e) Keahlian tenaga kerja tinggi 

f) Biaya produksi tinggi 

g) Perhatian pada mutu 

2. Pertumbuhan 

a) Peramalan sangat penting 

b) Produksi dan proses reliable 

c) Perbaikan produk yg kompetitif  

d) Meningkatkan kapasitas 

e) Perubahan ke arah orientasi produk  

f) Peningkatan distribusi 
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3. Kedewasaan 

a) Standarisasi 

b) Perubahan produk 

c) Kapasitas optimal 

d) Meningkatkan stabilitas proses pabrikasi 

e) Rendahnya keahlian tenaga kerja 

f) Proses produksi panjang 

g) Perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produks 

h) Pemeriksaan kembali kebutuhan desain 

4. Penurunan 

a) Diferensiasi produk kecil 

b) Meminimalkan biaya 

c) Kelebihan kapasitas dalam industry 

d) Memangkas jalur-jalur yg tidak menghasilkan margin 

e) Pengurangan kapasitas 

b. Pengembangan Strategi Operasi 

Saat   perusahaan   memahami   permasalahan   yang   ada   dalam 

mengembangkan strategi yang efektif , mereka mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan internal mereka, juga peluang dan ancaman yang ada di 

lingkungan mereka. Dikenal sebagai analisis SWOT Permasalahan yang 

biasa timbul dalam strategi operasi antara lain : 

1. Mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan (CSF) 

2. Membangun dan mengisi organisasi 

3. Memadukan manajemen operasi dengan aktiitas lain 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi operasi merupakan sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai 

tujuan dan cara dari bisnis yang memperhatikan arah jangka panjang dan 

cakupan suatu organisasi. 

2. Keunggulan Bersaing 

Pernah ada masa dimana orang menyebutnya era keunggulan 

komparatif, yaitu era suatu negara unggul terhadap negara lain karena 

memiliki kekayaan terutama alam yang tidak dimiliki negara lain. 

Indonesia semestinya termasuk kedalam negara yang memiliki kekayaan 

yang berlimpah untuk dapat mengungguli negaranegara yang miskin 

kekayaan alam. Yang terjadi saat ini justru sebaliknya, bahwa negara maju 

adalah mereka yang tidak lebih kaya kekayaan alam tetapi mampu 

mewujudkan mimpinya lewat negara lain. Ini lah yang dinamakan dengan 

era keunggulan bersaing.  

Memiliki keunggulan bersaing artinya negara sudah memiliki 

keunggulan baik satu negara atau beberapa bidang sehingga negara 

mampu memenangkan persaingan. Keunggulan bersaing adalah 

kemampuan sebuah perusahaan untuk memformulasikan strategi yang 

menempatkannya pada suatu posisi yang lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan pesaingnya.  

Keunggulan bersaing muncul bila konsumen beranggapan bahwa 

mereka menerima nilai lebih dari transaksi yang dilakukannya 

dibandingkan dengan sebuah pesaingnya (Setiawan; Ine Agustin, 2008). 
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Menurut (Barney, 2008) perusahaan mencapai keunggulan bersaing 

apabila perusahaan menerapkan value creating strategy yang tidak 

dilakukan oleh perusahaan lain pada waktu yang sama.  

Perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing senantiasa 

memiliki kemampuan untuk memahami perubahan struktur pasar dan 

mampu memilih strategi pemasaran yang efektif serta efisien. (Porter, 

2008). Keunggulan bersaing dapat tercapai apabila perusahaan memiliki 

strategi bersaing. Strategi bersaing adalah kombinasi dari tujuan akhir 

yang ingin dicapai perusahaan dengan alat (kebijakan) dimana perusahaan 

berusaha sampai disana. (Robert Grant) menyatakan definisi keunggulan 

bersaing bahwa ketika dua perusahaan  pasar dan pelanggan yang sama, 

satu perusahaan memiliki keunggulan bersaing atas perusahaan lainnya 

terjadi ketika perusahaan tersebut mendapatkan  tingkat keuntungan dan 

memiliki potensi mendapatkan laba lebih tinggi. 

(David Hunger dan Thomas Wheelen) menyatakan bahwa 

keunggulan bersaing merupakan kumpulan strategi un1tuk menentukan 

keunggulan suatu perusahaan dari persaingan diantara perusahaan lain. 

Strategi bersaing meliputi biaya rendah (low cost) dan diferensiasi. 

Selanjutnya dikombinasikan kedua strategi tersebut disebut fokus. (Husein 

Umar) menyatakan bahwa strategi bersaing adalah perumusan untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan di mata pelanggan atau calon 

pelanggan. Strategi bersaing memberikan keunggulan sehingga 
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membedakannya dengan perusahaan lain dan menimbulkan persaingan 

sehat dengan pelanggan tersegmentasi. 

Pengertian keunggulan bersaing (Competitive advantage) menurut 

(Michael E Porter : 2008)  adalah suatu kemampuan suatu perusaha an 

untuk meraih  keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh 

pesaing di  pasar dalam industri yang sama. Perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif  senantiasa memiliki kemampuan dalam memaha 

mi  perubahan struktur pasar dan mampu memilih strategi pemasaran 

yang  efektif. Selanjutnya Porter mengklasifikasikan strategi keunggulan 

dalam tiga kategori, yaitu cost leadership, diferensiasi dan fokus.  

Cost leadership adalah bagaimana cara perusahaan memberikan 

harga paling rendah dibandingkan pesaingnya tanpa mengurangi kualitas 

produk/jasa yang ditawarkan. Diferensiasi adalah strategi perusahaan 

untuk menciptakan atau memberikan produk / jasa yang berbeda dengan 

pesaing. Sedangkan fokus adalah perusahaan hanya fokus pada segmen 

tertentu agar dapat mengenali lebih detail pasar yang ingin dituju. Selain 

perusahaan ingin lebih unggul dibandingkan pesaing lainnya (Kotler & 

Amstrong, 2012). 

a. Mencapai Keunggulan Bersaing melalui system operasi 

1. Bersaing pada pembedaan 

2. Bersaing pada biaya 

3. Bersaing pada respons 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keunggulan bersaing merupakan suatu kemampuan suatu perusaha an 

untuk meraih  keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh 

pesaing di  pasar dalam industri yang sama. 

3. Sistem Operasi 

Menurut Ishak (2010), pengertian manajemen operasi adalah 

sebagai berikut : Manajemen operasi adalah pengelolaan sistem 

transformasi yang mengubah masukan menjadi barang dan jasa. 

Sedangkan menurut Heizer & Render terjemahan Setyoningsih dan 

Almahdy (2010) : Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang 

menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input 

menjadi output. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

system operasi adalah pengelolaan sistem transformasi yang mengubah 

masukan menjadi barang dan jasa. 

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu akan diajukan sebagai bahan referensi 

untuk memahami pengaruh antar variabel penelitian. Penelitian yang 

mempunyai kaitan erat atau kesamaan dengan penelitian ini. 

Lisda Rahmasari (2011). Tujuan penulisan ini adalah 

mengungkapkan serta mencari tahu bagaimana praktek supply chain untuk 
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penyediaan barang dan jasa yang dijalankan oleh para pelaku. Analisis 

diskriminan untuk menentukan  mana  prediktor yang paling dominan 

pada Supply Chain Management. Serta menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM) dengan two step approach. Dalam two-step Aprroach to 

SEM dengan program AMOS 5. Jumlah variable yang diteliti sebanyak 2 

variabel. Dependen (keunggulan bersaing) dan Independen (supply chain 

management). Kinerja perusahaan merupakan hasil pelaksanaan suatu 

usaha baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dengan indikator 

pencapaian hasil kerja dibandingkan target yang telah ditentukan. 

Meike Supranoto (2009). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh orientasi pasar, inovasi, dan orientasi 

kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing dan menganalisis pengaruh 

keunggulan bersaing terhadap kinerja pemasaran perusahaan. Jumlah 

variable yang diteliti ada 2 variabel. Variabel Dependen (keunggulan 

bersaing) dan Variabel Independen (strategi, orientasi pasar,  inovasi, dan 

orientasi kewirausahaan). 

Dari kedua penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, 

terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

adalah menggunakan alat analisis untuk pengelompokkan konsumen. 

Selain itu, variabel yang digunakan sama, yaitu variabel keunggulan 

bersaing. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah variabel SCM 
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sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan variabel keunggulan 

bersaing serta objek yang digunakan pada penelitian teradahulu 

menggunakan kewirausahaan, sedangkan objek pada penelitian saat ini 

menggunakan PKL. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan teori yang dikemukakan di atas maka dapat 

disimpulkan faktor competitive priorities, yaitu quality, cost, delivery, 

flexibility. Maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

seperti yang disajikan dalam gambar berikut: 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 
 

Biaya

- Biaya Operasional 
Rendah

Kualitas

- Kualitas Baik

- Konsisten Kualitas

Waktu

- Pengiriman Cepat

- Pengiriman Tepat Waktu

- Kecepatan Pengembangan

Fleksibilitas

- Kustomisasi produk

- Variasi Produk

- Volume Fleksibilitas

Penilaian 

1 

2 

3 

4 

5 



21 

 

 

 

         Sumber: Data sekunder (2018) 

 

Jadi maksud dari kerangka berpikir penelitian ini berisi mengenai faktor-

faktor keunggulan bersaing seperti: 

1. Variabel Biaya  

Menurut Carter (2009:30), mendefinisikan biaya sebagai suatu nilai tukar, 

pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan 

manfaat. Variabel biaya memiliki indikator biaya operasi rendah untuk menekan 

harga jual agar menjadi terjangkau atau murah. 

2. Variabel Kualitas  

Menurut Lovelock (2008) kualitas adalah tingkat mutu yang diharapkan, 

dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Variabel kualitas memiliki indikator seperti kualitas yang 

baik agar mampu menarik minat konsumen. Konsisten kualitas yang bertujuan 

untuk menjaga kepercayaan konsumen agar tidak berpindah ke produsen lain. 

3. Variable Pengiriman 

Menurut Leong, et al. (1990) mendefinisikan pengiriman sebagai 

kemampuan pengiriman (dengan memenuhi jadwal pengiriman maupun janji 

pengiriman) dan kecepatan pengiriman (bertindak cepat atas pemesanan 

konsumen). Variabel pengiriman memiliki indikator seperti kecepatan 

pengiriman, pengiriman tepat waktu, kecepatan pengembangan yang bertujuan 

untuk menjaga kepuasan pelanggan. 

4. Variabel Fleksibilitas  
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Menurut Gerwin, (1993) mendefinisikan kemampuan perusahaan untuk 

merespon secara efektif perubahan yang terjadi, baik yang terjadi di internal 

(operasi) perusahaan, maupun di eksternal lingkungan perusahaan (Gerwin, 1993). 

Variabel fleksibilitas memiliki indikator seperti permintaan produk, variasi 

produk, dan volume fleksibilitas untuk menarik minat konsumen. 

Jadi masing-masing setiap faktor keunggulan bersaing tersebut memiliki 

skor penilaian dari yang terkecil sampe terbesar 1,2,3,4,5. 

 


